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    NIEUWSBRIEF NOVEMBER  2022 
 

Beste leden,  
 
Voor de ledenavond hebben we Hannelore,  het meisje uit de sekte, uitgenodigd. Zij wil ons graag 
vertellen over haar leven in die sekte en schreef er een boek over,   
 
Datum  : Dinsdagmiddag 15 november a.s. 
Plaats   : Salvatori, Strijen 
Aanvang : 14.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur 
Kosten  : € 4,50 incl. koffie/thee. Gasten € 6,--.  
 
Mocht u een boek hebben over het leven van Hannelore, dan kunt u het meebrengen zodat zij het kan 
signeren. U zou alvast de volgende link kunnen aanklikken om te zien wat u eventueel kunt verwachten te 
horen.   https://youtu.be/XfkLm1IsjwE of https://youtu.be/gK6GyuENkIg 
 
Blijdorp 
 
We hebben met 12 leden van onze afdeling een hele geslaagde dag meegemaakt 
in Dierentuin Blijdorp. Het was prachtig weer. In totaal waren er ongeveer 500 
leden van onze vereniging afd. Zuid-Holland aanwezig. Hierbij een foto van 
onze groep.  
 
 
Rabobank Clubsupport 
 
De Rabo Clubsupport campagne heeft voor onze vereniging € 116,33 opgebracht. Hartelijk dank aan een 
ieder die op ons heeft gestemd.  
 
Vergadering PB in Berkel en Rodenrijs op dinsdag 22-11-2022.  
 
Wie gaat er mee? Aanmelden bij Conny E. via connyvdeijnden@hotmail.com of bellen naar 
 06-23775384. Opgave doorgeven voor 7 november a.s.  De kosten voor de lunch bedragen € 12,50 p.p. 
Je kunt dit bedrag overmaken op bankrekening NL81 RABO 0307421279 t.n.v. Vrouwen van Nu, afd. 
Zuid-Holland. 
 
Vooraankondiging 
 
Wij zijn al druk in de weer met het organiseren van de kerstmiddag.  Houdt u deze datum vast vrij?? 
Dinsdagmiddag 13 december a.s.  
 
HERINNERING 
 
Met ingang van 2022 wordt de contributie centraal geïnd door het landelijk bureau. Tegelijk met 
het magazine van december worden de facturen en incassoberichten verstuurd aan de leden. De 
leden die niet hebben gekozen voor betaling per incasso, worden geacht zelf zorg te dragen voor het 
overmaken van de contributie naar rekening nummer NL26 RABO 0129 4405 58 onder vermelding 
van het factuurnummer.  
 
 
Inleveren kopij nieuwsbrief november bij josephine@nienkemper.com vóór  26 november.  


